uÅsøv

Kotr,tlvltlNE

HOVEDUTSKRIFT
AV I4øTEPROTOKOLL

E:RJA OPPVEKSTKOMITEEN

ble det avholdt møLe i oppvekstkomiteen.
på Måsøy folkebibliotek.
avholdt
Møtet ble
Møte var berammet med sakliste, mØLeinnkalling og sakspapirer
den 20. mai pr. e-post til oppvekstkomiteens faste
representanter og vararepresentanter. Møtet. lol-e samtidig
kunngjort på kommunens hjemmeside.
Den 26. mai 2016

Til stede:
Funksjon

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

H
SP

Navn

I'løtt for

Jan-Harald Lyder
Meffe Olsen

AP
AP

Amund Myrvold
Hanne Mathisen
Bernth Sjursen

AP

Kristin Kaspersen

AP

John Aase

SP

Forfall
ikke meldt
FO

FO

Fra administrasjonen: Sektorl-eder Tone-Hil-de Faye, som også
fungerte som sekretær i dette møtet.

Møtet ble satt kl. 10.00

Møtet ble hevet kI. 11.35

t0lt6
KULTURMIDLER 2016

Innstilline:
Kulturmidlene tildeles i henhold til vedlagte forslag

Behandling:

Vedtak:
Kulturmidlene tildeles i henhold til vedlagte forslag.
Enst. vedtatt

tUt6
REVIDERING AV VEDTEKTER SFO

Innstillins:
Oppvekstkomiteen vedtar de forslåtte endringer i vedtekter for Skolefritidsordningen i Måsøy
kommune.
Endringene gjelder utleie av lokaler, betaling ved henting av barn etter stengetid og rådgivende
tall for bemanning.

Behandling:

Vedtak:
Oppvekstkomiteen vedtar de forslåtte endringer i vedtekter for Skolefritidsordningen i Måsøy
kommune.
Endringene gjelder utleie av lokaler, betaling ved henting av barn etter stengetid og rådgivende
tall for bemanning.

Enst.vedtatt

2

t2lt6

ÅnsnnnnrNlNc

20rs - vrÅsøv FoLKEBTBLIoTEK

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar årsmeldingen fra Måsøy folkebibliotek 2015

til orientering.

Behandling:
Vedtak:
Oppvekstkomiteen tar årsmeldingen fra Måsøy folkebibliotek 2015

til orientering.
Enst.vedtatt

13l16

NAVNEENDRING''FOREBYGGENDE

ENHET''

Innstillins:
Oppvekstkomiteen gir sin tilslutning
for barn og unge.

til

at betegnelsen på Forebyggende enhet endres

til Enhet

til

at betegnelsen på Forebyggende enhet endres

til

Behandling:

Vedtak:
Oppvekstkomiteen gir sin tilslutning
<Enhet for barn og unge).

Enst. vedtatt

t4lt6
RAMMETIMETALL I GRUNNSKOLEN

2O1612017

Innstilline:
Oppvekstkomiteen vedtar å tildele grunnskolene i Måsøy rammetimer som beskrevet.
Administrasj onen disponerer de tilteldte ressursene.

Behandling:

Vedtak:
Oppvekstkomiteen vedtar å tildele grunnskolene i Måsøy rammetimer som beskrevet.
Administrasj onen disponerer de tilteldte ressursene.
Enst.vedtatt

J

T5IT6

MÅSØY SKOLE

Innstilling:
Oppvekstkomiteen anbefaler at Måsøy skole legges ned med virkning fra 01 .07.16
Elever i skolepliktig alder bosatt på Måsøya vil fra 01.07 .2016 innlemmes i Havøysund
skolekrets.

Behandling:

Vedtak:
Oppvekstkomiteen anbefaler at Måsøy skole legges ned med virkning fra 01 .07.2016
Elever i skolepliktig alder bosatt på Måsøya vil fra 01.07 .2016 innlemmes i Havøysund
skolekrets.

Enst.vedtatt
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